Lietuvos
darbo
rinka

2020 m.
birželis

0

Faktai ir skaičiai
Per birželio mėnesį (tūkst.):
Įregistruota bedarbių
iš jų moterų
vyrų
Įregistruota laisvų darbo vietų
iš jų neterminuotam darbui
Įdarbinta asmenų
iš jų pagal neterminuotas
darbo sutartis

iš viso
28,0
14,6
13,4

iki 29 m.
8,4
4,3
4,1
27,1
25,2
18,9
5,4

16,6

0,6

Pradėjo dalyvauti priemonėse
1,7
0,5
Nuo metų pradžios (tūkst.):
Įregistruota bedarbių
159,1
44,8
Įdarbinta asmenų
83,1
23,3
Pradėjo dalyvauti priemonėse
8,1
2,1
Liepos 1 d. (tūkst.):
Įregistruota bedarbių
208,1
40,6
iš jų moterų
103,8
20,1
vyrų
104,3
20,5
dalyvaujančių laikino
17,3
2,3
užimtumo priemonėse
ilgalaikių bedarbių
40,7
6,2
Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais
(proc.)
bendras
12,1
9,1
moterų
12,1
9,4
vyrų
12,0
8,9

Šių metų birželio mėnesį Užimtumo tarnybos
informacinėje
sistemoje
buvo
registruota
27,1 tūkst. laisvų darbo vietų. Didžioji dalis –
92,9 proc. darbo pasiūlymų buvo neterminuotam
įdarbinimui. Darbo jėgos paklausa, palyginti su šių
metų gegužės mėnesiu, augo 26,3 proc., bet išliko
9 proc. mažesnė nei 2019 metų birželį. Į Užimtumo
tarnybos klientų aptarnavimo skyrius praėjusį
mėnesį kreipėsi 28 tūkst. darbo neturinčių žmonių,
tai yra 31,4 proc. daugiau nei gegužę.
tūkst.

proc.
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Pasibaigus karantinui darbo jėgos paklausa augo.
Bet išaugus pasiūlai, nedarbo rodikliai šalyje toliau
didėjo – registruotas nedarbas per mėnesį šalyje
padidėjo 0,3 proc. punkto ir liepos 1 d. siekė
12,1 proc.

12,1 proc. šalies darbingo amžiaus
gyventojų neturi darbo
Užimtumo tarnybos duomenimis, liepos 1 d. šalyje
buvo registruota 208,1 tūkst. darbo neturinčių
asmenų – 69,6 tūkst. daugiau nei prieš metus ir
4,4 tūkst. daugiau nei šių metų birželio 1 d.
Registruotas nedarbas liepos 1 d. siekė 12,1 proc.
Moterų nedarbo rodiklis birželio mėnesį augo
sparčiau nei vyrų ir jį pralenkė. Darbo neturinčios
moterys liepos 1 d. sudarė 12,1 proc. šalies
darbingo amžiaus moterų, tai yra 0,4 proc. punkto
daugiau prieš mėnesį. Registruotas vyrų nedarbas
per birželį augo 0,1 proc. punkto - iki 12,0 proc.
Palyginti su praėjusių metų liepos 1 d., vyrų ir
moterų nedarbo rodiklis yra 4 proc. punkto
aukštesnis.
Liepos 1 d. Užimtumo tarnybos klientų
aptarnavimo
skyriuose
buvo
registruota
103,8 tūkst. darbo neturinčių moterų ir 104,3 tūkst.
vyrų. Bedarbių moterų skaičius, palyginti su 2019
metų liepos 1 d., augo 34,4 tūkst., vyrų – 32,2
tūkst.
16–29 metų amžiaus darbo neturintys asmenys
sudarė 9,1 proc. šalies tokio paties amžiaus
gyventojų. Birželio 1 d. jaunimo registruotas
nedarbas siekė 8,8 proc., 2019 m. liepos 1 d. –
5 proc. Liepos 1 d. Užimtumo tarnyboje buvo
registruota 40,6 tūkst. jaunuolių (16–29 m.).
Birželio mėnesį darbo neturinčio jaunimo skaičius
augo 1,3 tūkst., o palyginti su 2019 m. liepos 1 d. –
beveik 18 tūkst.
Vyresni nei 50 m. metų darbo neturintys asmenys
sudarė 14,9 proc. šalies tokio paties amžiaus
gyventojų. Liepos 1 d. jų buvo registruota
81,9 tūkst.
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Šių metų liepos 1 d. šalyje buvo 40,7 tūkst.
ilgalaikių bedarbių, ir jie sudarė 19,5 proc. visų
registruotų darbo neturinčių asmenų. Nors
ilgalaikių bedarbių skaičius, palyginti su 2019 m.
liepos 1 d., augo 8,3 tūkst., tačiau jų dalis tarp visų
registruotų darbo neturinčių asmenų 3,8 proc.
punkto mažesnė nei prieš metus.
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Daugiausia darbo pasiūlymų registravo paslaugų
sektoriaus darbdaviai – 63 proc. Kas ketvirta
(20,3 proc.) darbo vieta – pramonėje, statybos
sektoriuje – 12 proc., žemės ūkyje – 4,7 proc.
Birželį augo terminuotų, sezoninių darbuotojų
poreikis, kai ankstesniais metais tokių darbuotojų
didžiausia paklausa buvo fiksuojama gegužę, o
vėliau mažėdavo.
Birželio mėnesį darbdaviai
registravo 1,9 tūkst. darbo pasiūlymų laikinam
įdarbinimui – 21,4 proc. daugiau nei gegužę.
Darbdaviai terminuotam darbui ieškojo sodininkų,
daržininkų, medelynų ir daigynų darbuotojų, biurų,
viešbučių ir kitų įstaigų valytojų, kambarinių ir
pagalbininkų, virėjų, padavėjų bei barmenų.

Darbo jėgos paklausa auga
Po ekstremalios situacijos ir karantino paskelbimo
drastiškai smukusi darbo jėgos paklausa birželio
mėnesį, palyginti su geguže, augo 26,3 proc. ir
priartėjo prie 2019 m. lygio. Darbo ieškantys
asmenys galėjo rinktis iš 27,1 tūkst. darbo
pasiūlymų. Praėjusių metų birželį buvo registruota
29,8 tūkst. laisvų darbo vietų, tai yra 9 proc.
daugiau.

Tūkstančiai
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2019

Šių metų sausio–birželio mėn. darbdaviai
registravo 88,2 tūkst.
laisvų darbo vietų
neterminuotam
ir
8,8 tūkst.
terminuotam
įdarbinimui.

Paklausiausi specialistai darbo rinkoje: reklamos ir
rinkodaros
specialistai,
administravimo
ir
vykdomieji sekretoriai, sandėliavimo tarnybos
tarnautojai, jaunesnieji socialiniai darbuotojai,
apskaitos ir buhalterijos tarnautojai, pagrindinio ir
vidurinio
ugdymo
mokytojai,
buhalteriai
ikimokyklinio ugdymo mokytojai, socialiniai
darbuotojai ir konsultantai. Tarp kvalifikuotų
darbininkų ir paslaugų sektoriaus darbuotojų
galima
išskirti
sunkiasvorių
sunkvežimių
vairuotojus, lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų
vairuotojus, parduotuvių pardavėjus, virėjus,
statybininkus, dažytojus, vandentiekininkus ir
vamzdynų montuotojus, dailides ir stalius,
suvirintojus, siuvėjus.
Palyginti su geguže, labiausiai augo nekvalifikuotų
augalininkystės darbininkų, namų valytojų ir
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pagalbininkų bei pagrindinio ir vidurinio ugdymo
mokytojų poreikis.
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Darbo paieškas pradėjo 28 tūkst.
asmenų
Birželio mėn. į Užimtumo tarnybos klientų
aptarnavimo skyrius kreipėsi 28 tūkst. darbo
neturinčių asmenų – 31,4 proc. daugiau nei
gegužę.
Beveik
kas
trečias
(29,9 proc.)
įregistruotas darbo neturintis asmuo – jaunimas iki
29 m.. 28,9 proc. – vyresni kaip 50 m.. Beveik kas
trečias (30,9 proc.) įregistruotas darbo neturintis
asmuo gyvena kaime.

Mažiausias nedarbas išlieka šalies pajūryje:
Neringoje (3,5 proc.), Klaipėdos r. (6,7 proc.) bei
Kretingoje (7,7 proc.).

20,9 proc. darbo neturinčių asmenų ieško
specialistų ir technikų darbo, 46,7 proc. –
kvalifikuotų darbininkų darbo, 32,3 proc. –
nekvalifikuoto darbo.
Tarp specialistų daugiausia registruota ieškančių
administravimo ir vykdomųjų sekretorių, reklamos
ir rinkodaros specialistų, apskaitos ir buhalterijos
tarnautojų, verslo paslaugų agentų, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo mokytojų bei buhalterio darbo.
Tarp darbininkiškų profesijų daugiausia norinčių
dirbti
parduotuvių
pardavėjais,
lengvųjų
automobilių, taksi ir furgonų vairuotojais, virėjais,
variklinių transporto priemonių mechanikais ir
taisytojais, dažytojais bei apsaugos darbuotojais.
Per šešis šių metų mėnesius bedarbio statusas
buvo suteiktas 159,1 tūkst. asmenų – tai 21,1 proc.
daugiau nei 2019 m. per tą patį laikotarpį, kai buvo
įregistruota 125,6 tūkst. darbo neturinčių asmenų.

Teritoriniai nedarbo skirtumai
Birželio mėnesį registruotas nedarbas didėjo 40 iš
60 šalies savivaldybių, 18 – mažėjo, 2 – nepakito.
Didžiausias augimas fiksuotas Kelmės r. (1,1 proc.
punkto), Lazdijų r., Širvintų r. ir Panevėžio m.
(0,8 proc. punkto). Labiausiai bedarbių dalis tarp
darbingo amžiaus gyventojų mažėjo pajūrio
kurortuose: Palangoje (2,1 proc. punkto) ir
Neringoje (1,0 proc. punkto).

Lietuvos
Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų liepos 1 d.
darbo rinka
buvo registruota bedarbiais Lazdijų r. (18,3 proc.),
Kalvarijos (17,6 proc.), Zarasų r. (17,4 proc.) ir
2020.06
Ignalinos r. (17,3 proc.) savivaldybėse.

Iš penkių didžiausių šalies miestų mažiausia darbo
neturinčių asmenų buvo Šiauliuose (9,6 proc.),
daugiausia – Panevėžyje (12,9 proc.).
Aukščiausias moterų nedarbas liepos 1 d. fiksuotas
Kelmės r. (18,2 proc.), Kalvarijos (17,6 proc.) ir
Rokiškio r. (17,3 proc.). Mažiausiai neturinčių
darbo moterų Neringoje – 3,4 proc.
Daugiausia bedarbių vyrų registruota Lazdijuose
(19,9 proc.)
ir
Ignalinoje
bei
Zarasuose
(18,9 proc.). Žemiausias vyrų registruoto nedarbo
rodiklis fiksuotas Neringoje – 3,5 proc., tai yra
daugiau nei 5,5 karto žemesnis nei Lazdijuose.
Daugiausia jaunimo (16–29 m.) neturi darbo Kauno
(12,4 proc.), Alytaus (11,5 proc.) ir Panevėžio (11,3
proc.) miestuose. Mažiausiai jaunų bedarbių –
Neringoje (1,6 proc.).
Aukščiausias vyresnių kaip 50 metų amžiaus
asmenų nedarbas Kalvarijoje (22,1 proc.),
Lazdijuose (21,8 proc.) ir Kazlų Rūdoje (21,6 proc.).
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liudijimus. 36,0 proc. pradėjusių savarankišką
veiklą – vyresni nei 50 m.. Tuo tarpu 16–29 m.
amžiaus darbo neturintys asmenys sudarė
10,5 proc.

Birželio mėn. Užimtumo tarnyba į darbo rinką
padėjo sugrįžti 31,6 tūkst. asmenų. Nuo metų
pradžios užimtumas suteiktas 161,6 tūkst.

Nuo metų pradžios verslo liudijimus
43,7 tūkst. darbo neturinčių asmenų.

įsigijo

Padėta įsidarbinti 18,9 tūkst. asmenų
Birželio mėn. klientų aptarnavimo skyrių
specialistai padėjo įsidarbinti 18,9 tūkst. asmenų –
tai 42,3 proc. daugiau nei 2019 m. birželį. Palyginti
su šių metų geguže, įdarbinimas augo 4,4 tūkst.
(30,1 proc.). Iš visų birželio mėnesį įdarbintųjų
16,6 tūkst. pradėjo dirbti neterminuotai.
Daugiausia – apie 64,9 proc. darbo ieškančių
asmenų įsidarbino paslaugų sektoriuje. Kituose
sektoriuose įsidarbinusiųjų dalis, palyginti su
praėjusiu
mėnesiu,
mažėjo.
Įsidarbinusieji
pramonėje sudarė 19,8 proc., statybose –
10,5 proc., žemės ūkyje – 4,7 proc.
Moterys tarp įdarbintųjų sudarė 48 proc., vyrai –
52 proc. Jaunimo iki 29 m. įdarbinta 34,3 proc.,
vyresnių kaip 50 m. – 24 proc., ilgalaikių bedarbių
– 8,4 proc.
Per pirmąjį šių metų pusmetį padėta įsidarbinti
83,1 tūkst.
asmenų,
iš
jų
73,6 tūkst.
–
neterminuotai. Palyginti su pirmuoju 2019 m.
pusmečiu, įsidarbino 11,8 proc. mažiau asmenų.

Daugėjo dirbančiųjų savarankiškai
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Lietuvos
veikla2020.06
pagal verslo liudijimus
darbo
rinka

Veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn., birželio
mėn. pradėjo 10,3 tūkst. darbo neturinčių asmenų
– 17,2 proc. daugiau nei gegužės mėn. ir 47,4 proc.
daugiau nei 2019 m. birželį.
Savarankiška
populiaresnė tarp moterų ir vyresnio amžiaus
darbo neturinčiųjų. Moterys sudarė 62,7 proc. visų
birželio mėn. pradėjusių dirbti pagal verslo

2020.06

2,5 karto didėjo remiamo užimtumo
apimtys
Birželio mėn. aktyvios darbo rinkos politikos
priemonėse pradėjo dalyvauti 1,7 tūkst. darbo
ieškančių asmenų, tai yra 148,4 proc. daugiau
negu gegužę, bet 11,8 proc. mažiau negu 2019 m.
birželį.
Didžioji dalis (95,8 proc.) aktyvios darbo rinkos
politikos priemonių dalyvių – darbo rinkoje
papildomai remiami asmenys. Tarp remiamo
užimtumo dalyvių 39,2 proc. sudaro vyresni kaip
50 m. asmenys, jaunimas (16–29 m.) – 31,3 proc.,
ilgalaikiai bedarbiai – 24,6 proc.
675 darbo ieškantys asmenys pradėjo dalyvauti
paramos mokymuisi priemonėse, iš jų – 553 siekia
įgyti darbo rinkoje paklausių profesijų ar
kompetencijų, 60 – įgis darbo praktikos
dalyvaudami stažuotėje, 33 asmenys įdarbinti
pagal pameistrystės darbo sutartį, 29 asmenys
sieks, kad būtų pripažintos neformaliu ar
savišvietos būdu įgytos kompetencijos. Tarp
paramos mokymuisi dalyvių 34,2 proc. – jaunimas
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iki 29 m, 32,5 proc. – asmenys, vyresni nei 50 m.,
ilgalaikiai bedarbiai – 27,3 proc.
Remiamojo įdarbinimo priemonės pasiūlytos 743
darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų, iš
kurių 665 įdarbinti subsidijuojant, 78 gavo paramą
darbo įgūdžiams įgyti. Beveik pusė (47,8 proc.)
remiamojo įdarbinimo dalyvių – vyresnio amžiaus
asmenys, 29,9 proc. – jaunimas iki 29 m., 26,8
proc. – ilgalaikiai bedarbiai, 8,2 proc. – neįgalūs
asmenys.
Per šešis šių metų mėnesius remiamas užimtumas
dalyvaujant aktyvios darbo rinkos politikos
priemonėse suteiktas 8,1 tūkst. asmenų –
39,1 proc. mažiau negu per tą patį laikotarpį
pernai.

Įvairiose darbo rinkos priemonėse birželio
pabaigoje dalyvavo 17,3 tūkst. darbo neturinčių
asmenų. Dėl šios priežasties jiems buvo
sustabdytas bedarbio statusas. Priemonių
taikymas leido sumažinti registruotą nedarbą
1 proc. punktu. Registruotas jaunimo iki 29 m.
nedarbas dėl priemonių taikymo balandį mažėjo
0,5 proc. punkto. Laikino užimtumo priemonėse
balandžio pabaigoje dalyvavo 2,3 tūkst. 16 –29
m. amžiaus jaunuolių.

Profesinio mokymo pokyčiai
Švelnėjant LR vyriausybės paskelbtam karantinui,
vis daugiau mokymo teikėjų grįžo su mokiniais į
klases ir užtikrindami saugumo reikalavimus perėjo
prie kontaktinio mokymo. Dalis profesijų, tokių kaip
IT srities ar apskaitos – mokslus toliau tęsė
nuotoliniu būdu, kadangi pagal mokymo
programos specifiką, toks būdas puikiai pasiteisino
ir prigijo.
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Birželio 17 d. pasibaigus karantinui, pamažu visiškai
pereita prie kontaktinio mokymo, ir profesinis
mokymas grįžo į vėžes, tačiau atsižvelgiant į vis dar
rimtą situaciją, individualiais atvejais sudarant
galimybes užbaigti mokymą nuotoliniu būdu.
Karantino laikotarpis sukūrė sąlygas mokymo
teikėjams ir mokiniams išbandyti profesinio
mokymo organizavimą nuotoliniu būdu, pasitikrinti
pasirengimą tokiam mokymo būdui, atrasti
įvairesnių mokymo pateikimo pusių. Tikėtina, kad
toks mokymosi metodas galėtų būti įteisintas kaip
nuolatinė alternatyva, ypač toms profesijoms,
kurios pagal pobūdį yra imlios technologijoms.

Parama darbo vietoms išsaugoti
ekstremalios situacijos metu
Ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu
valstybė teikia finansinę paramą: darbo paieškos
išmoką darbo neturintiems asmenims, išmokas
savarankiškai
dirbantiems
asmenims,
darbdaviams,
paskelbusiems
prastovas
darbuotojams, ir darbdaviams po prastovų
ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu.
Birželio 12 d. įsigaliojo Užimtumo įstatymo 481
straipsnio pakeitimas, suteikiantis teisę bedarbio
statusui gauti kriterijus atitinkantiems asmenims
kreiptis į Užimtumo tarnybą ir gauti darbo paieškos
išmoką. Iki birželio 29 d. Užimtumo tarnyboje
prašymus gauti šią išmoką pateikė 65,9 tūkst.
darbo neturinčių asmenų, registruotų Užimtumo
tarnyboje. Tai yra 31,5 proc. visų registruotų darbo
neturinčių asmenų.
Užimtumo tarnyba nuo balandžio 5 d. iki birželio
29 d. gavo 92,1 tūkst. savarankiškai dirbančių
asmenų prašymų 257 Eur išmokai gauti, ji paskirta
82,7 tūkst. asmenų. Daliai besikreipusiųjų išmoka
nepaskirta, nes asmenys neatitiko įstatyme
nustatytų reikalavimų. Mokėjimai už kovą
suformuoti 81,3 tūkst. asmenų, už balandį –
81,5 tūkst., už gegužę – 81,3 tūkst. Šias išmokas

5

moka „Sodra“. Jos duomenimis, iki birželio 25 d.
išmokėta 41,9 mln. Eur.
Pagal veiklos tipą daugiausia (54,9 proc.)
prašymus pateikė individualią veiklą vykdantys
asmenys, 25,8 proc. pateikusiųjų vykdo veiklą
pagal verslo liudijimą, 10,7 proc. yra individualių
įmonių savininkai, 8,3 proc. – ūkininkai, partneriai,
0,3 proc. – meno kūrėjai.
Užimtumo tarnyba prisideda prie darbo vietų
išsaugojimo
administruodama
ekstremalios
situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu valstybės
teikiamą
finansinę
paramą
darbdaviams,
paskelbusiems prastovas darbuotojams. Subsidija
gali siekti: 70 proc. nuo darbuotojui priskaičiuoto
darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų
bruto (arba 1,5 MMA) arba 90 proc. nuo
darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet
ne daugiau nei 607 eurai bruto (arba 1 MMA).
Iki birželio 29 d. Užimtumo tarnyba išmokėjo
115,4 mln. Eur subsidijų 23,4 tūkst. Lietuvos
darbdavių, kurie prašė finansinės paramos
185,7 tūkst. darbuotojams, esantiems prastovose.
Už kovo mėn. prastovas finansinę paramą
21,5 mln. Eur gavo 17,8 tūkst. darbdavių. Už
balandžio mėn. – 61,5 mln. Eur gavo 22,3 tūkst.
darbdavių. Už gegužės mėn. –32 mln. Eur gavo
14,2 tūkst. darbdavių.
Užimtumo tarnyba įgyvendina subsidijų skyrimą
pagal remiamojo įdarbinimo priemonę dėl
Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 41
straipsnio 24 dalyje nustatytos subsidijos darbo
užmokesčiui
gavimo.
Subsidijos
darbo
užmokesčiui mokamos: a) darbdaviams, kurie per
karantiną neatleido darbuotojų, bet paskelbė jiems
prastovas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47
straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju,
kreipėsi valstybės pagalbos ir jų darbuotojų darbo
vietoms išlaikyti buvo mokama prastovų subsidija;
b) darbdaviams, kurie įtraukti į Valstybinės
mokesčių inspekcijos (VMI) paskelbtą mokesčių
mokėtojų,
nukentėjusių
dėl
COVID-19
(koronaviruso infekcijos), sąrašą; c) darbdaviams,
įdarbinantiems papildomai remiamus bedarbius.
Subsidijų dydžiai, mokami už darbuotojus,
grįžusius po prastovų, dirbančius nuo COVID-19
nukentėjusiose
įmonėse
ar
įdarbinamus
nukreipiant Užimtumo tarnybai, pirmą–antrą
mėnesį siekia 100 proc. nuo darbuotojui
priskaičiuoto darbo užmokesčio, trečią – ketvirtą –
50 proc., penktą – šeštą– 30 proc., bet ne daugiau

Lietuvos
Lietuvos
Lietuvos
darbo
rinkarinka
darbo
rinka
darbo
2020.06
2020.06
2020.06
Lietuvos
nei 607 Eur bruto. Viršutinė
subsidijų
riba gali būti
darbo
rinka
didesnė įmonėms, kurios bus įtrauktos į socialinės
apsaugos ir darbo bei
ekonomikos ir inovacijų
2020.06
ministrų patvirtintą sąrašą veiklų, orientuotų į
pažangias technologijas, žinioms imlias paslaugas,
žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą.
Šioms įmonėms viršutinė subsidijos riba siekia iki
1214 Eur bruto, tačiau pirmą–antrą mėnesį
subsidijos dydis būtų 70 proc., trečią–ketvirtą – 50
proc., penktą–šeštą – 30 proc. Pirmus du
mėnesius galima rinktis 100 proc. subsidiją su 607
eurų maksimalia riba.
Iki liepos 1 d. Užimtumo tarnyba gavo 0,8 tūkst.
įmonių pasiūlymus dėl 4,4 tūkst. darbuotojų
1,3 mln. Eur subsidijų skyrimo įgyvendinant
remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Lietuvos
Respublikos Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24
dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui
gavimo.
Užimtumo
tarnyba
įgyvendina
priemonę
savarankiškai dirbančiųjų veiklos keitimui remti.
Savarankiškai dirbantys žmonės, negalintys tęsti iki
karantino vykdytos veiklos, aktyviai ieško kitų
alternatyvų ir keičia savo veiklas šiuo laikotarpiu į
pelningesnes ir perspektyvesnes. Užimtumo
tarnyba gavo 1306 paraiškas, kuriose prašomų
gauti lėšų suma siekia 8,3 mln. Eur.
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Pranešimai apie numatomus grupės
darbuotojų atleidimus
2020 m. birželio mėnesį gauta 10 pranešimų apie
numatomus grupės darbuotojų atleidimus. 8
pranešimai gauti iš privataus sektoriaus, 2 – iš
viešojo sektoriaus subjektų. Apie atleidimą įspėta
320 darbuotojų, daugiausia įspėtųjų dirba
privačiame sektoriuje (80,0 proc.). 2019 m.
birželio mėnesį gauti 3 pranešimai apie
numatomus atleidimus, įspėti 247 darbuotojai.
Lyginant 2020 m. ir 2019 m. birželio mėnesius,
šiemet įspėtųjų apie atleidimus darbuotojų
skaičius padidėjo 29,6 proc.
Darbuotojų, įspėtų apie atleidimą,
skaičius pagal veiklos sektorius
192 194
128

17
Paslaugos

Pramonė

2020 m. birželis

36

Statyba
2019 m. birželis

Numatomų
grupės
darbuotojų
atleidimų
priežastys – darbo organizavimo pakeitimai
(70,9 proc. visų numatomų atleisti darbuotojų),
įmonių
bankroto
(25,0 proc.)
ir
įmonių
likvidavimas (4,1 proc.). Praėjusių metų tuo pačiu
laikotarpiu pagrinde atleidimai vyko dėl įmonių
reorganizacijos – 85,4 proc., įmonių bankroto –
14,6 proc.

Lietuvos
Lietuvos
Lietuvos
darbo
rinkarinka
darbo
rinka
darbo
2020.06
2020.06
2020.06

Darbuotojų, įspėtų apie atleidimą,
skaičius pagal veiklos sektorius

Apdirbamoji gamyba

128
17

Viešasis valdymas ir
gynyba; privalomasis
socialinis draudimas

51

Apgyvendinimo ir
maitinimo paslaugų
veikla
Administracinė ir
aptarnavimo veikla
Didmeninė ir mažmeninė
prekyba
Transportas ir
saugojimas
Žmonių sveikatos
priežiūra ir socialinis
darbas

45

24

33

26

13

Finansinė ir draudimo
veikla
Statyba

2020 m. birželis

194

36
2019 m. birželis
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Lietuvos
Lietuvos
Pokyčiai
darbo
rinka
Palyginti
su
Palyginti
darbo
rinkasu praėjusių
praėjusiu
metų atitinkamu
2020 05 2020.06
mėnesiu
laikotarpiu
2020.06

Skaičiais, mėn.

ĮREGISTRUOTA BEDARBIŲ

RODIKLIAI
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LAISVOS
DARBO
VIETOS
ĮDARBINIMAS

%

sk.

%

Per mėnesį

27990

21309

6681

31,4

8516

43,7

Nuo metų pradžios

159079

131089

…

…

33510

26,7

Mėnesio pabaigoje

208074

203711

4363

2,1

69605

50,3

49,9 % moterų

103813

100379

3434

3,4

34392

49,5

50,1 % vyrų

104261

103332

929

0,9

35213

51,0

19,5 % jaunimo iki 29 m. amžiaus

40646

39321

1325

3,4

17976

79,3

9,6 % jaunimo iki 24 m. amžiaus

19970

18972

998

5,3

10073

101,8

19,5 % ilgalaikių bedarbių

40663

37934

2729

7,2

8342

25,8

dalyvaujančių laikino užimtumo priemonėse

17344

11056

6288

56,9

2974

20,7

Bedarbiai, proc. DAG* mėnesio pabaigoje

AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONĖS

sk.

12,1

11,8

0,3

…

4,1

…

Įregistruota per mėnesį iš viso

27071

21439

5632

26,3

-2690

-9,0

iš jų neterminuotam darbui

25153

19859

5294

26,7

-2838

-10,1

1918

1580

338

21,4

148

8,4

Iš viso per mėnesį

18922

14540

4382

30,1

5629

42,3

Iš viso nuo metų pradžios

83144

64222

…

…

-11131

-11,8

16638

12716

3922

30,8

4885

41,6

73550

56912

…

…

-10917

-12,9

2284

1824

460

25,2

744

48,3

pagal terminuotas sutartis nuo metų
pradžios

9594

7310

…

…

-214

-2,2

Pradėjo dalyvauti priemonėse per mėnesį

1664

670

994

148,4

-785

-32,1

terminuotam darbui

pagal neterminuotas sutartis
pagal neterminuotas sutartis nuo metų
pradžios
pagal terminuotas sutartis

40,6 %** Parama mokymuisi

675

181

494

272,9

-372

-35,5

553

152

401

263,8

-319

-36,6

33

5

28

560,0

8

32,0

60

21

39

185,7

-6

-9,1

neformalaus švietimo ir savišvietos būdu
įgytų kompetencijų pripažinimas

29

3

26

866,7

-55

-65,5

44,7 %** Remiamasis įdarbinimas

743

316

427

135,1

-42

-5,4

665

283

382

135,0

23

3,6

78

33

45

136,4

-65

-45,5

79

56

23

41,1

-22

-21,8

14

11

3

27,3

0

0,0

44

41

3

7,3

-42

-48,8

21

4

17

425,0

20

2000,0

167

117

50

42,7

-349

-67,6

8083

6419

…

…

-5183

-39,1

0

0

0

0,0

-21

-100,0

728

819

-91

-11,1

49

7,2

10279

8767

1512

17,2

3320

47,7

246

204

42

20,6

-552

-69,2

profesinis mokymas
įdarbinimas pagal pameistrystės darbo
sutartį
stažuotė

įdarbinimas subsidijuojant
darbo įgūdžių įgijimo rėmimas
4,7 %** Parama darbo vietoms steigti
įdarbinimas į steigiamas subsidijuojamas
darbo vietas
įdarbinimas į vietas įsteigtas pagal Vietinių
užimtumo iniciatyvų projektus
savarankiško užimtumo rėmimas
10 %** Parama judumui
Pradėjo dalyvauti priemonėse nuo metų
pradžios

Profesinė reabilitacija
Užimtumo didinimo programos
Veikla pagal verslo liudijimą
Išduota leidimų įdarbinti užsieniečius***
* DAG – darbingo amžiaus gyventojų skaičius
** proc. visų nukreiptų į programas per ataskaitinį mėnesį
*** nuo kovo 16 d. neišduodami nauji leidimai dirbti užsieniečiams
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Lietuvos
Lietuvos
darbo
rinkarinka
darbo
2020.06
2020.06

Užimtumo tarnyba prie
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos

Geležinio Vilko g. 3A,
LT-03131 Vilnius

+370 5 236 0770
info@uzt.lt
www.uzt.lt
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